VERZOEK TOT ZELFUITSLUITING
Lees a.u.b. deze instructies en het Formulier Verzoek tot Vrijwillige Zelfuitsluiting van het Gokken in
Casino’s (Verzoekformulier) inclusief de Ontheffingsverklaring en Bevestiging zorgvuldig door. Door dit
formulier te ondertekenen en in te leveren, geeft u toe een probleemgokker te zijn en geeft u
toestemming om een toegangsverbod te krijgen tot alle gok gerelateerde activiteiten in de lokale casino’s
op Curaçao. Dit houdt in dat u niet kunt gokken, gratis goederen of diensten mag ontvangen of gebruiken,
lid kunt zijn van een gok- of spelersclub, bij geen enkel casino krediet mag ontvangen, cheques kunt
verzilveren, winsten kunt innen of verliezen kunt verhalen. Ook zullen casino’s uw naam verwijderen uit
hun marketinglijst.
INSTRUCTIES OM DIT FORMULIER IN TE VULLEN:
A. U dient persoonlijk het ingevulde Aanvraagformulier bij een van deze twee locaties in te leveren. Dat
is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur.



Curaçao Gaming Control Board (hierna GCB), Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don”
Martina 23.
Fundashon pa Maneho di Adikshon (hierna FMA), Oosterbeekstraat 11, Shèr Asil.

B. Bij het inleveren van het Aanvraagformulier moet u een geldig legitimatiebewijs, zoals een rijbewijs of
paspoort, kunnen tonen waarop uw foto en handtekening staat.
C. Een vertegenwoordiger van de GCB of FMA zal een foto van u nemen en deze zal worden toegevoegd
aan het databestand Curaçao Zelfuitsluiting.
D. Uw foto en legitimatie-informatie zal aan het bevoegde casinopersoneel gegeven worden. De
informatie op uw Aanvraagformulier en de Zelfuitsluitingslijst bijgehouden door de GCB en FMA zal
niet openbaar gemaakt worden. Alle nodige inspanning zal gedaan worden om de vertrouwelijkheid
van de lijst te waarborgen. Echter zijn de GCB, FMA en de casino’s niet aansprakelijk voor openbaring
van informatie, anders dan een opzettelijk illegale openbaring. Bepaalde gelimiteerde openbaringen
door de casino’s zijn toegestaan.
E. Het is de casino’s toegestaan informatie te verstrekken aan sommige van hun agenten, inclusief
leningsdiensten en vertegenwoordigers van junkets van het feit dat uw naam op de Zelfuitsluitingslijst
staat met als doel om u toegang tot gokverwante activiteiten te ontzeggen. De wet staat de casino’s
ook toe om aan aangesloten gokentiteiten op Curaçao of andere rechtsgebieden openbaar te maken
dat u op de Zelfuitsluitingslijst staat met als doel om de juiste administratie van verantwoorde
gokprogramma’s, beheerd door de GCB, uit te voeren.
F. U dient een van deze drie opties in verband met de duur waarop uw naam op de Zelfuitsluitingslijst
staat, te kiezen: 18 maanden, 5 jaar of levenslang.
 Indien u voor de 18 maanden of 5 jaar optie gekozen heeft, kunt u geen verwijdering van uw
naam van de Zelfuitsluitingslijst aanvragen totdat de periode van uw keuze vanaf het moment
van indienen van de Aanvraagformulier verstreken is.
 Indien u voor de levenslange uitsluiting kiest, kan uw naam niet van de Zelfuitsluitingslijst
verwijderd worden.
 Om de levenslange Zelfuitsluiting in te trekken bent u verplicht een formeel schriftelijk verzoek
gericht aan de FMA of GCB in te dienen. Dit is alleen mogelijk na 5 jaar van opname op de
Zelfuitsluitingslijst.



Op het moment dat het verzoek tot intrekken van de Zelfuitsluitingslijst wordt ingediend en
alvorens ontheffing te verlenen, zullen de GCB en FMA als voorwaarde een
hulpverleningsafspraak met u hebben.

G. Het is uw verantwoordelijkheid om u te onthouden van gokactiviteiten. Noch GCB, FMA of de casino’s
zijn verantwoordelijk voor daden of nalatigheden in de verwerking of handhaving van uw verzoek tot
zelfuitsluiting, inclusief het falen tot onthouding van uw gok-privileges. Echter, indien u in een casino
aangetroffen wordt en aan het gokken bent, zult u alle winsten inclusief alle chips, tokens of
kredieten van elektrische gokmachines verliezen en zult u onder begeleiding de locatie moeten
verlaten. Noch GCB, FMA of de casino’s zijn verantwoordelijk voor handelingen, daden of omissies in
het behandelen van of handhaven van ieder later verzoek van uw kant tot verwijdering van de
Zelfuitsluitingslijst.
H. Indien u niet samenwerkt en dit gedrag blijft vertonen en bovendien herhaalde pogingen doet om uw
Zelfuitsluiting te schenden, zal FMA contact met u opnemen voor hulpverlening en kan u deelname
aan een programma voor probleemgokkers aanbieden.
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FORMULIER VERZOEK T.B.V. VRIJWILLIGE ZELFUITSLUITING VAN GOKKEN IN CASINO’S
NOTITIE:
Dit formulier dient ingevuld te worden door een persoon die zelfuitsluiting aanvraagt van
gokactiviteiten in alle casino’s op Curaçao. Uw foto en legitimatiebewijs zullen worden gedeeld
onder het bevoegd personeel van de casino’s.
VUL IN OF TYP A.U.B. DE VOLGENDE ANTWOORDEN OP DE VOLGENDE VRAGEN IN DE DAARBIJ
BEHORENDE RUIMTE:
ACHTERNAAM:
VOORNAAM:
MIDDELSTE NAAM:
ANDERE NAMEN:

Geboortenaam, alias, bijnamen of andere type namen

GEBOORTEDATUM:

DD/MM/JJJJ

LENGTE:

CM

GEWICHT:

KG

ID / PASSPOORT NR:
TELEFOON THUIS:
TELEFOON WERK:
MOBIELE TELEFOON:
E-MAILADRES:
THUISADRES:

POSTADRES:

(indien anders dan thuis adres)

P.O. BOX:

(indien van toepassing)

ANDERE EIGENSCHAPPEN:

Bijvoorbeeld andere kenmerkende fysieke eigenschappen

PERIODE VAN
UITSLUITING:

18 maanden / 5 jaar / levenslang
doorhalen wat niet van toepassing is

Hierbij verklaar ik dat de informatie die ik heb verstrekt naar waarheid en correct is ingevuld.
HANDTEKENING
AANVRAGER:

DATUM:

DD/MM/JJJJ
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ONTHEFFINGSVERKLARING
Hierbij verklaar ik altijd de Curaçao Gaming Control Board, Fundashon pa Maneho di Adikshon, alle
vergunninghoudende casino’s en simulcasting faciliteiten en hun respectievelijke werknemers en
agenten onthef van iedere aansprakelijkheid van mij en mijn erfgenamen, administrateurs,
executeurs-testamentair en ondersteuners van enig letsel, financieel of elke andere vorm die
voortkomt uit of vanwege enige handeling of omissie gerelateerd aan dit Verzoek tot Zelfuitsluiting of
mijn verzoek tot verwijdering van de Zelfuitsluitingslijst inclusief maar niet gelimiteerd tot:
1)

Het behandelen of handhaven;

2)

Het falen van een vergunninghoudende casino om mij te onthouden van gokprivileges of mij
gokprivileges terug te geven;

3)

Mij toelaten om een gokactiviteit aan te gaan in een vergunninghoudende casino of simulcasting
faciliteit terwijl ik op de lijst van personen met Zelfuitsluiting sta; en

4)

Openbaren van de informatie in het verzoek tot zelfuitsluiting of lijst, behalve voor een
opzettelijk onwettige openbaring van zulke informatie.

Ik verklaar dat ik deze Ontheffingsverklaring heb gelezen, begrepen en ermee akkoord ga.
HANDTEKENING VAN
AANVRAGER:

DATUM:

DD/MM/JJJJ
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BEVESTIGING
Ik vraag vrijwillige uitsluiting van alle gokactiviteiten bij alle vergunninghoudende casino’s en
simulcasting faciliteiten op Curaçao omdat ik een probleemgokker ben.
Ik bevestig dat de informatie die ik hierboven heb verschaft waar en accuraat is en dat ik de
bijbehorende ontheffingsverklaring heb gelezen en begrepen, inclusief het verzoek voor
zelfuitsluiting.
Ik ben me ervan bewust dat mijn handtekening aan het eind van dit document, de Curaçao Gaming
Control Board (hierna GCB) en Fundashon pa Maneho di Adikshon (hierna FMA) autoriseert om
alle vergunninghoudende casino’s op Curaçao aanwijzingen te geven om mijn gokactiviteiten te
beperken conform dit verzoek en tenzij ik levenslange uitsluiting heb aangevraagd, tot het eind
van genoemde periode dat GCB of FMA mijn naam van de Zelfuitsluitingslijst heeft verwijderd als
antwoord op mijn schriftelijk verzoek om mijn vrijwillige zelfuitsluiting te beëindigen.
Ik ben me ervan bewust van en ga akkoord met het feit dat gedurende de periode van
zelfuitsluiting ik geen winsten kan innen of verliezen kan verhalen van welke gokactiviteit dan ook,
bij alle vergunninghoudende casino’s en simulcasting faciliteiten. Ook verklaar ik dat door mij
verkregen geld of waardevolle spullen of schuldig aan mij door een vergunninghoudend casino als
gevolg van een door mij aangegane weddenschap terwijl ik op de Zelfuitsluitingslijst sta,
onderworpen zal zijn aan verlies.
HANDTEKENING VAN
AANVRAGER:

DATUM:

DD/MM/JJJJ

HET DEEL HIERONDER NIET INVULLEN – ALLEEN VOOR GCB OF FMA PERSONEEL BESTEMD
TYPE OVERHANDIGDE ID:

Ik bevestig dat de handtekening van de aanvrager van uitsluiting van zijn/haar gokprivileges lijkt
overeen te komen met de inhoud van de bovengenoemde identificatiepapieren en dat de fysieke
omschrijving of foto van de persoon overeenkomt met het werkelijke uiterlijk.
HANDTEKENING VAN GCB
OF FMA MEDEWERKER:
NAAM VAN GCB OF FMA
MEDEWERKER:
DATUM INVOER VAN
ZELFUITSLUITING:
DATUM INFO NAAR
CASINO’S:
DATUM INFO NAAR
FMA/GCB:

DATUM:

DD/MM/JJJJ

DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
DD/MM/JJJJ
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CONTROLELIJST ZELFUITSLUITINGSPROGRAMMA
Nr.

Omschrijving

1

Heeft u de Instructies en het Formulier Verzoek t.b.v. Vrijwillige Zelfuitsluiting van
Gokken in Casino’s (Aanvraagformulier) gelezen en begrepen?
Heeft u vragen met betrekking tot de instructies of het Aanvraagformulier?

2
3
4

5
6
7
8

9

10

11
12
13

14
15

Ja/Nee

Begrijpt u dat door de aanvraag in te dienen om op de Zelfuitsluitingslijst geplaatst te
worden, u erkent dat u een probleemgokker bent?
Begrijpt u dat door het Aanvraagformulier te ondertekenen, u alle op Curaçao
geregistreerde casino’s en simulcasting faciliteiten toestemming geeft om u van alle
gokactiviteiten uit te sluiten?
Begrijpt u dat u drie opties heeft tot hoe lang de zelfuitsluitingsperiode duurt: 18
maanden, 5 jaar of levenslang?
Begrijpt u dat wanneer u voor de 18 maanden of 5 jaar optie kiest, u op de lijst zult
blijven totdat de gekozen minimumperiode van de zelfuitsluiting verstreken is?
Begrijpt u dat u persoonlijk naar het kantoor van Curaçao Gaming Control moet nadat
de periode van zelfuitsluiting is verlopen om de zelfuitsluiting te beëindigen?
Begrijpt u dat wanneer u voor de levenslange uitsluiting kiest, u niet van de lijst
verwijderd kunt worden totdat 5 jaar voorbij zijn gegaan vanaf de datum van indienen
van de aanvraag tot uw zelfuitsluiting?
Begrijpt u dat er een foto van u wordt genomen en dat het onder alle
vergunninghoudende casino’s en simulcasting faciliteiten op Curaçao zal worden
gedeeld als onderdeel van uw aanvraag voor zelfuitsluiting?
Begrijpt u dat wanneer u in een vergunninghoudend casino op Curaçao gedurende de
periode van zelfuitsluiting gokt, u uw winsten niet kunt verzilveren en uw verliezen niet
kunt verhalen?
Begrijpt u dat de Curaçao Gaming Control Board en haar medewerkers niet
verantwoordelijk zijn voor welke handeling dan ook gerelateerd aan uw zelfuitsluiting?
Begrijpt u dat deze vragen niet bedoeld zijn als een volledige uitleg van het Programma
Zelfuitsluiting en dat u een kopie van de statuten en regels zult ontvangen?
Bevestigt u dat u niet onder dwang of onder invloed van een substantie (zoals alcohol,
verdovende middelen of medicatie) bent en dat u geen aandoening heeft die uw
vermogen om de Instructies en het Aanvraagformulier en dit aanvullend formulier zou
kunnen belemmeren?
Heeft u vragen over uw aanvraag tot zelfuitsluiting?
Begrijpt u dat zelfuitsluiting uw persoonlijke verantwoordelijkheid betreft en het niet de
verantwoordelijkheid is van de Curaçao Gaming Control Board of van een op Curaçao
vergund casino of simulcasting faciliteit om u te weerhouden van het betreden van het
casino of de simulcasting faciliteit?

Ik bevestig dat de vertegenwoordiger van de Curaçao Gaming Control Board of van Fundashon pa
Maneho di Adikshon de bovenstaande vragen met mij heeft doorgenomen.
HANDTEKENING
AANVRAGER:

DATUM:

DD/MM/JJJJ

HANDTEKENING VAN GCB
OF FMA MEDEWERKER:

DATUM:

DD/MM/JJJJ
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HULPINFORMATIE!
Hoe hebt u kennis genomen van het Programma
voor Zelfuitsluiting?

CONTACTINFORMATIE FUNDASHON PA MANEHO DI ADIKSHON (FMA)
Mw. Jennett Cova
Email: jcova@ggz.cw
Tel:
+599 9 6708474
Mw. Daniella Pengel
Email: dpengel@ggz.cw
Tel:
+599 9 6901114

7/7

